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Inspiracją do założenia Fundacji Tacy Sami była chęć stworzenia organizacji, która pomagałaby
wszystkim niepełnosprawnym, a nie skupiała się wyłącznie na grupie osób, dotkniętych tym
samym schorzeniem. Fundacja stara się pomagać osobom niepełnosprawnym z całej Polski
poprzez aktywizację społeczną, zawodową i sportową. ?Naszym głównym zadaniem jest
zachęcenie tych osób do wyjścia z domów, pokazanie im piękna otaczającego świata.
? Jednym ze sposobów na zrealizowanie celu są kursy nurkowania. Fundacja udziela także
innego typu pomocy ? finansuje kosztowną rehabilitację po wypadkach oraz zakup sprzętu
rehabilitacyjnego, np. wózków inwalidzkich lub protez kończyn. 
Na nasz sukces pracują wszystkie osoby, które trafiają do fundacji. Dążymy do tego, aby
niepełnosprawni mogli żyć jak inni, stąd też nazwa ?Tacy sami?.
   

Ostatnio w sposób szczególny chcemy skierować swoje działania w stronę mam
niepełnosprawnych. Są już programy i liczne działania, które wspomagają mamy, wychowujące
niepełnosprawne dzieci. Natomiast  bardzo mało, jeśli w ogóle, robi się dla tych kobiet, które
mimo własnej niepełnosprawności, postanowiły urodzić i wychować własne dziecko.
Założycielka i szefowa naszej Fundacji jest niepełnosprawną matką 5-letniego chłopczyka i od
dawna istnieje zamysł, by spróbować pomóc także innym niepełnosprawnym matkom. Problem
tkwi w tym, w jaki sposób dotrzeć do tych mam. Choć posiadamy sporą sieć kontaktów do
różnych osób i instytucji zajmujących się pomocą niepełnosprawnym, tak naprawdę nikt nie wie,
ile takich mam jest, a także, co chyba najważniejsze, czego pragną, czego potrzebują i jak my,
jako Fundacja, moglibyśmy im pomóc.

Pomysłów jest dużo, dlatego w pierwszej kolejności chcielibyśmy zlokalizować, określić liczbę,
a następnie potrzeby i marzenia niepełnosprawnych mam. Kolejnym etapem będzie stworzenie
i organizacja forum Marzenia MAM, które zapoczątkuje szereg działań Fundacji Tacy Sami na
rzecz mam niepełnosprawnych.

Z dotychczasowych rozmów z mamami niepełnosprawnymi wiemy, że potrzebują pomocy w
opiece nad dziećmi. Ma to być pomoc okazjonalna, bo świetnie same  sobie radzą z
obowiązkami, ale jak każda z nas potrzebują coś załatwić, pójść na zakupy, czy po prostu
odpocząć. Chcemy więc stworzyć bazę wolontariuszy, którzy nieodpłatnie pomogliby w opiece
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nad pociechami. Pojawiły się też prośby mam o sfinansowanie kursu prawa jazdy, by mogły
zawozić dzieci do szkoły, o turnus rehabilitacyjny, aby podreperować stan zdrowia, czy o pomoc
w znalezieniu pracy.

Dużo też jest do zrobienia w sferze obyczajowej. Chcemy walczyć ze stereotypem, że
niepełnosprawni nie powinni mieć dzieci, bo przekazują ją swojemu potomstwu, a także z
powszechnym niestety jeszcze krzywdzącym poglądem, że nie dadzą rady spełniać roli rodzica.
Problemem jest również opieka ginekologiczna nad ciężarną kobietą niepełnosprawną.

Sporym problemem jest też to, że rówieśnicy naszych dzieci odbierają je poprzez pryzmat
naszej niepełnosprawności, odrzucając je np. z grupy bo np. ?Twoja mama dziwnie chodzi??
Dlatego też chętnie włączamy się w akcję Fundacji Oswoić Los i promocję książki ?Tuż pod
moim nosem?, która oswaja dzieci zdrowe z tematem niepełnosprawności.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
http://www.tacysami.org.pl/
oraz profilu na facebooku:
http://www.facebook.com/Fundacja.Tacy.Sami
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